
  

 

 

 

 

 
IX Konferencja 
Naukowa 
 

MEDIA  
A EDUKACJA  
 
Edukacyjne 
zastosowania 
nowych mediów 
 
 
Poznań, 
16-18 listopada 
2016 r. 



Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
Uniwersytet Rzeszowski  

oraz Polskie Towarzystwo Technologii 
i Mediów Edukacyjnych  

mają zaszczyt zaprosić na IX Konferencję Naukową 
 

MEDIA A EDUKACJA 
Edukacyjne zastosowania 

nowych mediów 
 

połączoną z Jubileuszem 50-lecia Zakładu Technologii 
Kształcenia oraz 20-lecia Polskiego Towarzystwa 

Technologii i Mediów Edukacyjnych. 
 

Poznań, 16-18 listopada 2016 r. 
 
 
 
Podczas konferencji proponujemy pięć ogólnych obszarów 
zastosowania nowych mediów w edukacji: obszar kompetencji, 
obszar wsparcia, obszar badań, obszar instytucji edukacyjnych oraz 
obszar promocji edukacji.  
 
 
Zakresy tematyczne: 

 Cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny, 

 Dzieci jako aktywni twórcy rzeczywistości medialnej, 

 Całożyciowa edukacja (LLL) w rzeczywistości medialnej, 

 Media w instytucji edukacyjnej – szkoła, przedszkole, 
uczelnia jako przestrzeń zastosowania nowych mediów, 



 Nowe media w sytuacji trudnej w życiu człowieka: 
wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie, 

 Metodologia badań zastosowań nowych mediów 
w edukacji, 

 Nowomedialna promocja edukacji, 

 Infobroker edukacyjnych zastosowań nowych mediów. 
 

 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 września 2016 r. za pośrednictwem 
formularza na stronie: http://edunet.amu.edu.pl 
Opłatę za konferencję należy uiścić najpóźniej do dnia  
30 września 2016 r. na rachunek bankowy: 
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych,  
60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080 
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika. 
Wysokość opłat: 

 udział w całej konferencji (16-18.11): 450 zł 

 udział tylko w części jubileuszowej (16.11.): 175 zł 

 udział w pierwszym i drugim dniu (16-17.11): 350 zł 

 udział tylko w warsztatach (18.11): 100 zł 

Teksty wystąpień (artykuły) należy przesyłać do 15 października 
2016 r. na adres: edunet@amu.edu.pl. Planowana jest publikacja 
pokonferencyjna 

 
 
Komitet naukowy: 

 prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, UAM – przewodniczący 

 prof. dr hab. Stanisław Dylak, UAM 

 prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM 

 prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, UAM 

 prof. dr hab. Wacław Strykowski, UAM 

 prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski, URz 

 prof. dr hab. Marta Wrońska, URz 

 prof. dr hab. Janusz Miąso, URz 

 prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, APS 

 prof. dr hab. Maciej Tanaś, APS 

 prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki, WSPZNP 

mailto:edunet@amu.edu.pl


 prof. dr hab. Janusz Morbitzer, WSB 

 prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki ,UMK 

 prof. dr hab. Paweł Topol, UAM 

 dr Natalia Walter, UAM – sekretarz naukowy 
 
Komitet organizacyjny: 

 dr Agnieszka Iwanicka 

 mgr Rafał M. Socha 

 dr Mateusz Leszkowicz 

 mgr Anna Michniuk 

 dr inż. Mariusz Kąkolewicz 
 

 
 
Aktualne informacje na temat konferencji znajdują się na stronie 
internetowej: 
www.edunet.amu.edu.pl 
 

http://www.edunet.amu.edu.pl/


mgr inż. Stanisław Ubermanowicz 
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